R O M Â N I A
CONSILIUL LOCAL AL MU NICIPIUL UI
BRAŞOV
PROCES-VE RBAL
încheiat în şed inţa o rdinar ă a
Consiliul ui Loc al Braşov
din data de 3 0 mai 2018

Şedinţa or dinară a Consil iulu i Local al Mu nicipi ului
Braşov a fost conv ocată pentr u data de 30 mai 2018, orel e
12:00, în sala de şed inţe a C onsiliului Loca l, din B-dul
Eroilor nr.8 , anunţul de şe di nţă fiind posta t pe site-ul
instituţi ei şi public at în z i arul “Tra nsilva nia Ex pres”,
în data d e vine ri 25 mai 2018 .
Doamna Secr etar al Muni cipi ului Braşov – Adr iana
Goran fac e prez enţa, sunt pre zenţi 27 de con silier i.
Precizeaz ă că şedinţa
hotărâri valabi le.

este s tatutară

şi se pot lua

Doamna Secr etar al Muni cipi ului Braşov - Adr iana
Goran informe ază Consil iul L ocal că est e nevoie să s e
aleagă un nou p reşedi nte de ş edinţă.
Domnul consili er Ci ovică Oct avian Eugen î l pro pune
pe
domn ul
c onsili er
O prică
Floren tin-Ad rian.
Domn ul
consilier Duţ u Tud or A lexand r u propu ne ca preşedint ele d e
sedinţă s ă fie ales p entru o luna.
Domnul consil ier O prică Flore ntin Ad rian a fost ale s
preşedint e de şedinţă pe o perioadă de o lună, cu 24 de
voturi pentru şi 3 abţin eri. (Oprică F lorent in Adri an,
Ungar Arn old, M acedon schi Cri stian).
La şedinţă p articipă domn ul Primar Geor ge Scrip caru,
domnul Vi ceprim ar Mih ai Coste l şi domn ul Bar abas L aszlo.
*
Apr obarea ordin ii de zi
Se supu ne la vot ordi nea de z i iniţi ală c u 92 punc te
şi se apr obă cu unani mitate.
*
Aprobarea procesului- verbal a l şedinţe i ordi nare d in
data de 2 5 apri lie 20 18.
În contin uare, pr eşedin tele şedinţei s upune la vot,
procesul - ve rbal al şe dinţ ei din data de 25 apri lie
2018, car e se a probă cu unani mitate.
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*
Premierea echip ei de handba l a Clubulu i Coro na,
grupa de junioa re 3
Preşedint ele şedin ţei domnu l Oprică Flore ntin Adri an
felicită echip a de handbal a Clubulu i Coro na, gr upa de
junioare 3 care a dev enit cam pioană na ţional ă.
Domnul Primar Geo rge Scr ipc aru propun e premi erea
echipei C lubulu i Coro na şi fe licită ju cătoar ele.
Domnul co nsilie r Pătr aşcu Luc ian felic ită
jucătoare le.
Preşedint ele Cl ubului Corona, domnul L iviu D ragomi r:
Mulţumeşt e pentru in vitaţi a făcută fetelo r de la
Junioare 3 a secţiei de han dbal, profit ă de ocazie şi
aminteşte şi de secţ ia de nataţie, care anu l acesta a
câştigat un tit lu, de secţi a de patinaj arti stic, sec ţia
de schi şi de patin aj vitez ă, la care, de asemenea, sunt
campioni. Mulţu meşte pentru i mplicare şi aju tor.
Preşedint ele
şe dinţei ,
dom nul
Opric ă
Flore ntin
Adrian aminte şte c ă se vor vo ta crit eriile pent ru ca re se
vor aloca in demniz aţii de e x celenţă în s port, u rmând să
se facă o anali ză a a ctivităţ ii Clubul ui Cor ona.
Domnul Pr imar Ge orge Scripca ru o invit ă pe doa mna
antrenoar e să s pună c âteva cu vinte.
Doamna an trenor Mihae la Ciubo taru mulţ umeşte pentr u
sprijinul acord at şi speră că vor repr ezenta cu mâ ndrie
şi onoare , în c ontinu are, ace st club ş i aces t oraş .
Domnul Primar Geor ge Sc ripc aru dă cuvân tul u nui
părinte care mulţum eşte p entru spriji nul a cordat şi c are
speră ca rezulta tele aces tor copii să fie din ce în ce
mai bune.
Domnul Primar Georg e Scr ipca ru înmân ează o dip lomă
fiecărei jucăto are şi conduce rii tehni ce.
Şedinţa s e reia după o pauză de 5 minu te.
*
INTERPELĂ RI
Domnul
Prim ar
Georg e
Scrip caru
îl
prezi ntă
pe
directoru l adju nct al Poliţie i Locale, Vlad Vasile .
Domnul
Vlad
Vasil e:
„ Bună
ziua,
doam nelor
şi
domnilor
consil ieri,
d o mnule
Pri mar,
do mnilor
viceprimari, mă numesc Vlad Vasile, s unt nou l direc tor
adjunct al Poli ţiei Loca le. V ă fac prezentar ea mea, sunt
ofiţer de poliţie, 29 de ani am lucrat în Po liţia
Naţională , am por nit de jo s, de la funcţii de exe cuţie,
la bază sunt ofiţe r de anche t ă, am f ost ş ef de biro u, şe f
de
servici u,
ulte rior
adjunctul
şe fului
P oliţie i
Municipiu lui Braşov , fu ncţie de p e ca re am ieş it a nul
trecut în rezer vă, an ul tre cu t în luna augus t. A f ost o
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perioadă s curtă, c ând a fos t foarte bine , m-am re laxat,
dar când eşti acti v, es te gr e u să re nunţi dintr -o da tă la
tot. Am prof itat de op ortuni t atea ca re mi s-a oferi t cân d
a fost scos la concur s ac est post, a vând în v edere că am
şi o experienţ ă în domeni u, a m participa t şi în final am
ajuns să fi u numit p e acest post. Ce po t să vă sp un
despre min e, întotdeauna am respectat l egalit atea şi
întotdeau na mi-a plăc ut ordin ea şi disciplin a şi sper ca
împreună cu dl. dire ctor Ald ea şi cu ceilalţi şefi de
birouri şi s ervici i din cadr u l Poliţ iei L ocale, pent ru că
eu cons ider că doar c a şi o e chipă putem face treab ă, să
restructu răm puţ in Poliţ ia L ocală, să me rgem pu ţin pe
alte prin cipii, să me rgem d e la cetăţean îns pre fo rma de
structură , şi să aduce m Poli ţia Locală pe un al t plan,
pentru că vă pot sp une cum es te văzută Poli ţia Loca lă şi
din partea cet ăţeanu lui care am fost după ce am ie şit de
acolo. Nu este p rivită fo arte bine, nu este priv ită ca o
poliţie, şi a sta mă dera nj ează. Sp er să putem face
modificăr ile
pe
c are
le
gândim,
cu
spr ijinul
dumneavoa stră şi a domnul ui Primar şi să fiţi mul ţumiţi
şi dumnea voastr ă de a ctivitat ea noastr ă ulte rioară … ”
Interpelare do mnul consil ier Mara Iu lian
Domnul c onsili er Ma ra Iul ian se refer ă la proiec tul
privind
r egleme ntările
teh nice
şi
j uridic e
pent ru
infrastru ctura str adală. Intr- una din următoarele şedin ţe,
ştie că se pregăt eşte un p roiect de hotă râre priv ind
acelaşi tip de r egleme ntări p entru c onstru cţii în g eneral
în Munici piul B raşov şi pent r u dezvolt atorii imobi liari.
Iar în aceas tă pr ivinţă exis t ă un c oncept ,care se n umeşte
Free Sky , adic ă Cer Liber. Domnul co nsilie r, sco ate în
evidenţă că e ste in oportu n,ca atât cetăţen ii din Braş ov,
cât şi tu riştii care v in î n Braşov să aib ă panor ama
blocată d e anum ite co nstruc ţi i care să depăş ească coama
dealurilo r. Şi ca atare con sideră c ă ar trebu i să se
reglement eze şi din a cest p unct de veder e viitoa rele
construcţ ii, ajunge numa i să ne imag inăm ce ar înse mna c a
soarele să răsar ă sau să apună după nişte blocu ri sau
după nişte ca se, î n loc să ap ună după deal urile care sunt
în jurul no stru. Domnul M ara crede că ar trebui să se
aibe
în
ved ere
i nterdi cţia
de
a
cons trui
clădi ri,
indiferen t de ce tip su nt, case sau bloc uri, care să
depăşeasc ă co ama dealur ilor,a stfel î ncât această p anoram ă
să nu fie blocată. Şi ca at are solicită apa ratulu i de
specialit ate al Pr imărie i să includă ace st conc ept în
viitorul pro iect de hotărâ re şi să studieze şi să
stabileas că
even tualel e
mo dalităţi
şi
detal ii
în
implement area a cestui conce pt . Se referă la delimit area,
cu precădere , a unei zone di n care să se aplice sau la
care să se rap orteze ca ap licare pen tru ac est co ncept.
Bineînţel es zon a 0, C entrul I storic al Braşo vului.
Domnul P rimar Georg e Scri pcar u apreci ează ceea c e a
spus dom nul co nsilie r dar nu se poat e tran spune într-o
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hotărâre d e consi liu loca l, pentru că ex istă o se rie de
reglement ări car e sunt tr an spuse prin P .U.G., Planul
Urbanisti c
Genera l
al
Bra şovului.
În
urmă toarea
perioadă, s e vor prez enta et apele pentru reactu alizar ea
Planului Urb anisti c General şi consilier ii vor analiza
aceste
l ucruri .
Se
vor
s t ructura
aceast e
pre vederi
propuse d e domn ul con silier M ara.
Interpela re - d omnul consi li er Rusu S ebasti an
Domnul c onsili er Ru su Se bast ian face amen dament la
punctul nr. 21, î ntrucâ t a fă cut par te îm preună cu câţiva
colegi cons ilieri, din acea delegaţie din Israel , cu
oraşul înfr ăţit, Ric hon Le Zion, unde a avut a ceastă
discuţie v is-a-vis de a d a numele une i străz i, după
oraşul Richon Le Z ion, la fel cum a vrut să se dea numel e
de Braşov unei s trăzi din R ic hon Le Zion. Dis cuţia de la
momentul resp ectiv pres upunea totuşi niş te lu cruri dest ul
de complicat e, schimb ând nume le unei străzi din punct de
vedere admi nistra tiv, dre pt pentru care a mendam entul ar
fi să se lase numel e de Par cul Trandaf irilor Ri chon Le
Zion.
Interpela re – d omnul consil ie r Pătraşc u Luci an
Domnul consil ier P ătraşc u Luc ian sol icită ca î n lun a
iunie să se prezin te st adiul în care s-a ajuns cu P .U.G.ul actual, pent ru că până în prezent nu a avut nici un
fel de î ntâlni re cu privir e la acest lucru . Rugă mintea
dânsului este ca dep artame n tul din Primăr ie, Ar hitect
Şef, să convoa ce consil ierii pentru a avea astfel de
discuţii.
Al doile a lucr u – p e car e ar vrea să -l sp ună, e ste
că in Israel s-a conv enit ca o strad a din Ric hon Le Zi on
să poarte denum irea d e Braşov .
Cu privire la al trei lea lucr u – săptămâna acea sta a
fost
o
l icitaţ ie
la
Grăd ina
Zool ogică,
şi
ro agă
departame ntele de special itat e din Primări e să verif ice
puţin procedu ra, d acă s-a des făşurat corec t aco lo, pentru
că, din câte a înţeles, cel care a avut oferta ce a mai
mică a pierd ut li citaţi a, şi ar dori ca departamente le de
specialit ate din Pri mărie să facă o verificar e şi să
spună dacă s-a p roceda t corect sau nu, pentru că e vo rba
de bani p ublici .
Domnul Pr imar G eorge Scripcar u:
„Referito r la acest aspe ct, dacă cineva care a
participa t
es te
n emulţu mit,
are
dreptul
să
facă
o
contestaţ ie, iar o comi sie d e analiz ă a contestaţiil or va
stabili dacă e vre o pro blemă sau nu, şi n u serviciil e din
Primărie, că nu au c alitat e a asta. Pri n dispoziţ ii de
Primar sunt sta bilite co misii de licitaţie şi în acel aşi
timp este şi o comi sie de a naliză a conte staţii lor, şi
dacă cineva e ste n emulţu mit s au are o pro blemă, să facă o
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contestaţ ie s cris şi să cont e ste anu mite lucrur i, şi o s ă
primească un ră spuns” .
Interpela re – d omniso ara Al ex andra Cri vinean u
Domnişoar a con silier Alex andr a Crivineanu, solic ită
la cerer ea lo cuitor ilor d in z ona Piaţa Tea trului , vis- avis de clădirea de bi rouri Cr istiana, mon tarea de stâ lpi
pe trotuare , pentru ca au to turismele să nu mai poată
parca ch iar pe trotuar, pâ nă în clăd irea r espect ivă şi
înţelege că în faţa c lădiri i sunt montaţi ac ei stâlpi şi
roagă execut ivul să se ocupe şi de zona din lateralul
clădirii.
Domnul consil ier M ircea Bog dan soli cită repara rea
pietonale i din Răcădă u, a scă rilor care sunt dă râmate , a
plăcilor de moz aic ca re sunt distruse.
Domnul Pri mar George Scri pcar u explică că , pieto nala
este o temă de pr oiecta re în derulare în m omentu l de faţă
şi se referă la înt reg pie tonalul din Va lea Cetăţ ii,
inclusiv la fânt ânile a rtezi ene care vor intr a într- un
proces de mo derniz are s au vo r fi în locuit e în total itate,
iar tot ce în seamnă p artea s uperioară a pieton alului va
intra înt r-o re facere totală.
Interpelare – d omnul Macedo nschi Crist ian
Domnul consi lier Mace donsch i Cristian are ma i multe
interpelă ri.
Prima se ref eră la o viz i tă a oficial ilor din
Israel, de la 39 de pr imării , pe dat a de 06.06., cr ede c ă
a şi venit o solicita re scris ă adresată domn ului Prim ar,
domnului Vi ceprimar şi domn ului Ungar, care au ţin ut
legătura c u Israel ul. Rug ămi ntea dânsu lui este să fie
primiţi aş a cum se cuvine , pentru că s unt par teneri
importanţ i, turist ic sunt numărul 1, şi agenţ ia de
turişti c are îi aduce , aduc e peste 50.000 de turiş ti din
Israel, a tât în Bucur eşti, câ t şi în B raşov.
Domnul co nsilie r dl. Macedon schi Cris tian:
A doua in terpel are este des p re poluar ea în Braşov ,
şi
despre
ame nzile
pr imite
ca
oraş
de
la
Comi sia
Europeană . Ar do ri o poziţie din p artea domnului P rimar,
ca să ştie exact despr e ce e vorba, fiind că ar treb ui să
fie inform aţi, nu să se pr imească
in formaţ iile di n
presă.
Următoare a
int erpela re
est e
strâns
lega tă
de
poluare, e vorba de tăiere a copacilor de După Z iduri. A
fost acolo şi s-a s periat c ând a văzut câţi co paci au
fost tăia ţi. Nu este speciali st în domeniu, dar îl roagă
pe
domn ul
d irecto r
al
Reg iei
Locale
ale
P ăduril or
Kronstadt , să exp ună sit uaţ ia, din ce m otiv au fost
tăiaţi. P ropune să se replant eze copac i acol o.
A treia inter pelare se adres ează doamnei Secret ar,
şi spune că pe Intr anet pr oiectele d e hotăr âre sun t
altfel pr ezenta te dec ât pe or dinea de zi und e le p rimesc
dânşii.
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Următoare le int erpelă ri vor fi la pun ctele: 4, 14 ,
22, 33, 5 4, 57, 61 şi 91.
Domnul Primar Georg e Scr ipca ru spune că purtăt orul
de cuvânt, e Sorin Toar cea ş i că dân sul p oate să co munice
şi să spună foart e mul te lu cr uri ref eritoa re la prim ărie.
Referitor la ce spune domnu l consilier Mac edonsc hi, p oate
că este o che stiune strict t uristică ş i nu are l egătur ă
cu adminis traţia publică lo cală. Oric e inform are sau
orice solicit are l a ni vel de administr aţie publi că lo cală
sau cu a lte un ităţi admini st rative, din al te ţăr i, vor
avea circ uitul firesc , oficia l.
Referitor la polu are, a s pus în Consili ul Loca l acum
câteva şedinţ e, fa ptul că se derulează o proced ură p entru
calitatea aerulu i, cu un i nstitut de cer cetare s au cu o
societate
de
pro fil
de
la
Cluj.
S- au
făc ut
două
licitaţii , la prima, firm a care a câştigat aceast ă
procedură , a re nunţat în fa za în car e treb uia să se
semneze con tractul, pentr u că nu avea capa citate a să
deruleze acest demer s. A t re buit să se rei a proc edura.
Datorită traf icului inte ns s e înregi streaz ă o creşt ere d e
noxe. Princip ala zonă care are o aseme nea creşte re de
noxe, de pul beri, este zona d e la C easul Rău, inter secţia
Iuliu Man iu cu str. 1 3 Decemb rie, str. Casta nilor.
Domnul Pr imar a prezent at un plan de măs uri doa mnei
Ministru al Med iului, la Bucu reşti, unde a part icipat cu
colegii de la Co nsiliu l Judeţean şi cu cei de la Agen ţia
de Protecţia Mediu lui. Domnul Primar , spe cifică că se vo r
face lucră ri de si stemat iza re în zonă, care să facă
legătura dint re zo na Pa tria c u inter secţia Iuli u Man iu şi
str.13 Dece mbrie. U rmează s ă fie o resiste matiza re a
circulaţi ei î n ur mătoar ea per ioadă.De asem enea, tron sonul
strada Castanil or urme ază să fie decopertat, cursul de
apă trebui e să fie cu răţat şi zona piet onală va fi
sistemati zată
pr in
elim ina rea
parcăr ilor
şi
prin
corelarea cu inte rsecţi a de la Ceasul R ău. În f elul
acesta sp eră să se re ducă a ce le cantităţi de pulbe ri din
zonă. O altă staţie de măsu rare este la Sânpetr u, iar
noxele ş i măsu rători le de ac olo arat ă că p ulberi i sunt
eliminaţi în canti tate mu lt mai mare în a erul res pirat.
Propunerile f ăcute până acum , se deru lează până în finalu l
anului 20 20.
Domnul P rimar Scrip caru, sub liniază faptul că este
un lucru bun faptu l că Braşo v ul este măsur at, p entru că a
fost de acor d să se i nstaleze aceste echi pament e, fa ţă de
alte oraş e, und e exis tă un gr ad de pol uare m ult ma i mare .
Domnul consi lier Mace donsch i Cristian se int eresea ză
cât de mare este amenda , fii n dcă a î nţeles că sumele sunt
uluitoare ş i nu ştie dacă sunt acoper ite din buge tul
oraşului.
Domnul Pr imar George Scripc a ru sublin iază c ă nu s e
pune problem a de aşa ceva . E o perspectivă foarte
îndepărta tă, da r nu s e va a ju nge în fa za ast a. Ref eritor
la
Regia de Păduri,s -a int e rvenit sub Tâmp a şi î n zona

6

Liceului de Muzică ,unde au av ut loc, dato rită condi ţiilor
meteo, vij elii, co pacii f iind un real peri col. Reg ia de
Păduri ştie c e are de f ăcut p entru că ei au şi apara te de
specialit ate şi o fac cu resp ectarea preve derilo r leg ale,
şi au un plan de re planta r e pe tot ceea ce în seamnă
arealul M unicip iului Braşov.
Domnul con silier Macedon schi Cristian s pune că p oate
Regia de Pă duri Kronstadt ar putea să facă un com unicat
de presă pri n care să inform eze cetăţe nii Braş ovului şi
să anunţe şi re planta rea.
Domnul co nsilie r Mace donschi Cristian:
„Acum re ferito r la vizita tori , profit de o cazie, că
e şi dl. direct or de la RAT aici, sol uţia e ste „P arcări
mari la intrar ea în oraş, transport public efici ent şi
reducem m aşinil e. ”
Domnul consilie r Arno ld Ungar :
„Pentru doamna Secr etar: în temeiul a rt. 3 34, al in.
1, lit. i din O.G. nr. 35/2 002, îi solici t următo arele
doamnei Secre tar: să pr ezinte punctu l dân sei de ved ere c u
privire la le galita tea pr oiectelor de hotă râri a flate pe
ordinea d e zi a şedin ţei noas tre de as tăzi”.
Doamna Se cretar al Mu nicipiul ui - Adri ana Go ran:
„Ca şi punct de ve dere, ap r eciez că proi ectele d e
hotărâre aflate pe or dinea de zi de as tăzi s unt le gale”.
Punctul n r. 1
Informare privi nd anu mite a sp ecte din activi tatea
Companiei Apa S .A.
Domnul Primar Geor ge Sc ripc aru face ref erire la
situaţia creat ă cu ceva timp în urmă, pent ru ca re a fos t
solicitat ă prezen ţa condu ceri i Companiei A pa la acea stă
şedinţă, p entru a prezen ta un plan de i nvesti ţii cu
privire la infr astruc tura de apă şi canaliza re, având în
vedere
reg lement ările în v igoare, nu doar la n ivelul
Braşovulu i, ci la nivel de ţa ră. Domnul Prim ar aminte şte
de procedur a de infrig ement pe probleme de m ediu şi de
procedura de inf rigeme nt p e canalizare , adică la 1
ianuarie
2018 ,
Ro mânia
trebuia
să
aib e
sis teme
de
canalizar e.
Domnul P rimar a solicitat Companiei A pa să prezi nte
un
plan
de
i nvesti ţii
p e ntru
urm ătoare le
zo ne
de
dezvoltar e care sunt prevăz ut e în docu mente de urb anism
şi care p oartă şi avi zul Comp aniei Apa .
Domnul Dorin Fă tu – d irecto r Compania Apa –
informare privi nd une le asp ec te din ac tivita tea Co mpanie i
Apa S.A.
Domnul Făt u, director Com pani a Apa prezin tă Comp ania
Apa,socie tate comer cială pe a cţiuni din 2008,a cţiuni care
în procent de 42% sunt a cţiunile Con siliul ui Local
Braşov, 42% sunt acţiu nile Co nsiliului Jud eţean Braşo v şi
16% încă şase U .A.T.- uri care în 2008 erau d eservi te sau
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aveau servicii de apă ş i can a l în el e. Di n 200 8, Co mpania
Apa s-a extins , a devenit regională , pentru care s-a
înfiinţat ş i Asocia ţia de Dezvoltare Interc omunit ară,
asociaţie care a pr eluat atri butele U.A.T.- urilor şi a re
încheiat un contra ct p rin car e se d esfăşo ară activi tatea.
Există 17 U.A.T .-uri unde s e fac ser vicii de apă şi
canalizar e şi în fiecare a n se prime sc alt e U.A. T.-uri
care fac cereri .
Domnul Făt u îi prez intă pe dl. directo r econo mic
Popa,
pe
dir ectoru l
teh n ic
Băla n,
di rector ul
de
exploatar e pe Munic ipiul Braşov,Teodor Sava şi p e dom nul
de
la
produ cţie
ca re
pu ne
câteva
s lide-u ri
cu
investiţi ile.
Domnul D irecto r Făt u pre zint ă situaţia di n mar tie,
când apa s-a dist ribuit în Br aşov şi part ea de inve stiţii
pe termen sc urt şi med iu, p e care le au în ve dere în
Municipiu l Braşov. Re ferito r la situaţ ia cre ată în zona
Braşovulu i, în data de 14 – 15 martie, s-a făc ut şi o
informare . Pe scur t gra dul d e turbid itate a cr escut enorm
de mult, sub 12 ore, d e la 20 de grade, câ t e permi s, la
30 de grade, staţi a de la Tărlung şi atunci au av ut de
ales, de a d a apa de zinfec t ată, dar tu lbure, sau de a
sista apa în judeţ ul Br aşov. A ales soluţi a de a nu sist a
apa, dar de a re duce deb itu l cât se poate , ca să fie
totuşi, apă pest e tot şi să se suplimenteze tot al din
sursele subt erane… .Lacul s- a transforma t într-un la c
foarte t ulbure , a venit af lu entul fo arte m are şi toată
chiuveta lacu lui s -a tu lburat şi nu au avut altă soluţi e.
Având în vedere că ap a
livra tă,
10% e folo sită î n scop
alimentar şi 90% în alte scopuri casnic e, ea având
vizibil tu rbiditatea car e se vedea, dar î n acelaş i timp
fiind şi dezinf ectată .
Domnul Fătu pro mite că se va crea un compartime nt
de comunicare pe ntru a f i g estionate corec t probl emele
aparute.
Domnul Pr imar G eorge Scripcar u:
„...Este un luc ru pe care trebuie să-l luăm în
calcul, cel de co munica re, p e ntru că în situaţii de genu l
acesta s e conv oacă un Comi te t Local pentru Situa ţii de
Urgenţă,care
se
întrun eşte
la
sesiza rea
sa u
la
solicitar ea celui în ca uză. Am avut situaţii când am
ştiut, am fost înştii nţaţi, am convoc at Com itetul Local
pentru
Sit uaţii
de
Urgen ţ ă,
cu
toate
instit uţiile
prezente, am ana lizat s ituaţ ia care a f ost pre zentat ă,
ne-am con sultat cu re ferire la termen ii de specia litate
şi am luat d eciziile care a u fost de lu at în pr ivinţa
respectiv ă. Ş i ai ci c red c ă acest lucr u trebuia făcut
dacă res ponsab ilii d e la C om pania Ap a ne-a r fi s esizat
acest lu cru d in vreme… C re d că ac est lu cru t rebuie
corectat, înd reptat pe parcur s şi a semene a situaţii să n u
se mai în tâmple ”.
Domnul con silier Macedo nschi Cristian p rofită de
ocazie şi ridic ă prob lema ca n alizărilor, a inundaţ iilor,
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datorită
c analiz ării
de fect uoase
sau
p rea
mic i
şi
întreabă despre lucră rile ş i investiţ iile c are vo r urma
pentru a re zolva aceste in undaţii pentr u că nu se poate
ca la fie care p loaie mai ma re să exist e cart iere î ntregi
sau inters ecţii întregi i nu ndate. Int reabă ca re sunt
problemel e, d acă sunt proble m ele car osabil ului, dacă sunt
probleme pentru că au fost as tupate ca nalele …
Domnul consi lier Mace donsch i Cristian atr age atenţ ia
asupra ca naliză rilor, din Sch ei şi asu pra pâ râului Graft .
Domnul vicepr imar Baraba s Las zlo îi infor mează că î n
Bartolome u a fost r ezolva tă problema în colaborare cu
Compania Apa şi Primă ria Braş ov, acum un an şi jum ătate.
Preşedint ele
şedinţ ei,
domn ul
Oprică
F lorent inAdrian îi invit ă pe c ei de l a Compani a Apa, să pr ezinte
materialu l.
Dl. Dorin Fătu – Dire ctor Gen eral – Co mpania Apa:
„O să ţ inem cont de ce aţ i spus, o să răsp und
punctual ş i la problema Sc heiului cu Gra ftul şi z ona de
ape pluviale, dar eu am preg ă tit un materi al pe care l-am
trimis şi la dumn eavoas tră, c red că v-a fost transm is, c u
investiţi ile pe t ermen sc urt şi mediu. N oi avem, să zic
aşa, după sursa de fi nanţar e, două feluri de inves tiţii,
investiţi i pe fondu ri pro pr ii pe c are le face m din
încasări şi din b ugetul crea t pe in vestiţ ii şi inve stiţii
pe fonduri e uropene, cofi na nţate cu fon duri pr oprii.
Cofinanţa rea în gener al, până acum am făcut-o cu cred ite
de la bănci , şi în s pecial cu credite de la B. E.R.D. ,
asta face m din anii ’9 5, a cum sunte m în d erulare cu
Programul Operaţional Secto ri al de Med iu din care ne-au
rămas anumi te lucrăr i şi vrem să vi le prezentăm p e cele
care sunt pe raza Mun icipiu lui Braşov . Avem fo nduril e
proprii pe anul ac esta, din care o să vă prezint ce am
gândit no i împr eună c u Prim ăr ia, şi ce pot s ă mai apară
datorită u nor P.U .Z.-ur i noi pe care le putem pri nde în
continuar e, să le facem p e fonduri pr oprii, şi avem
P.O.I.M.- ul, Progr amul Oper a ţional Infra struct ură Mare,
pe
care
îl
pregătim
ac um,
avem
în
curte
la
noi
consultan ţa… care preg ăteşte studii de fezabilit ate şi
aplicaţia , pent ru a m erge c u ea la Br uxelle s şi a primi
finanţare
pe
P. O.I.M.
(Programul
Ope raţion al
Infrastru ctură Ma re). Aces te lucrări care se fac pe
P.O.I.M. se v or face îm preu nă cu municip alitat ea, cu
cadrele d e spec ialita te, ca s ă alegem zonele care ne dor
şi pe noi, ca reabilita re şi care doare şi Primăria ca
dezvoltar e viitoa re, pe
zec e ani. Am şi câteva sl ideuri, colegul meu o să vă pr ezinte, lucr ări pe fonduri
proprii pe an ul 20 18 şi 2019 , vă dau câte va exemple, zona
Centrului de Aface ri şi a v iitorului Spital R egiona l,
str. Institut ului, unde avem un proi ect c are trebuie să-l
băgăm
p entru
auto rizaţi e
de
const ruire,
de
apă
şi
canalizar e în zon a re specti v ă. Al doile a ar fi strad a
Narciselo r, unde f oarte m ulţ i investit ori vin c u hale
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industria le, nu şt iu ce fac acolo, făb ricuţe, şi iară şi
nu avem apă ş i cana l şi o să o p rindem tot î n anu l
acesta, cu c ontinu are p e anu l viitor , pe extindere de ap ă
şi canal.
Dl. Prima r ne-a zis acu m câ teva luni de zona unei
viitoare
Să li
Poliva lente,
unde
a
fost
Stadion ul
Municipal , trebuie să ne ocu păm şi de zona aceea ca să
avem conducte de c anal sufici ent de mari şi reţea n ouă d e
colectare a ap elor pluvial e de pe st rada 1 3 Dece mbrie,
sub podul C .F.R. şi în faţa gării s-a r ezolva t parţia l,
intersecţ ia d e la sensu l gir a toriu ş i pod ul de la C.F.R. ,
unde se inundă, ăl a e un punct critic, a mai fost
Stadionul
Muni cipal,
care
s-a
rezolvat
cu
aj utorul
Primăriei , cu m a zis dl. Vi ceprimar, în cola borare cu
noi. Proble me mari sun t în multe zone, dep inde şi cât ă
ploaie vine , în zona Noua e st e o problemă foa rte mare de
rezolvat acolo, e şi greu s ă vă spunem cum am p utea-o
rezolva, pentru că sist emul nostru de canali zare în
Braşov a şa l- am moştenit , a şa a fo st fă cut, e sis tem
mixt, intră ş i apă pluv ială şi apa menajer ă şi el e
dimension at mai mult c a apa m enajera. Dacă ar fi să luăm
din Noua, cân d ar fi a colo ru pere de nori, toat ă apa care
vine, nu cred c ă ar î ncăpea pe reţele le men ajere. Ca să
faci un colecto r de ape pluvi ale, asta însea mnă probl eme
foarte mari, tr ebuie spa rt or aşul. Deci, noi am în cercat
punctual acol o un de s e inu n dă să rezol văm, singu ra pe
care nu am rezol vat-o e ast a de pe 13 Decembr ie. Acest ea
ar fi lucrări le ur gente acum, pe car e noi le avem în fa ze
de pregăti re pentr u licit aţi e şi pentru a utoriz are de
construir e, înc epând d e anul acesta şi contin uând an ul
viitor. La acest ea se pot adăuga, o serie de lucrăr i…
vis-a-vis de alte P.U.Z .-ur i, în alte zone, sin gura
problemă cân d vine un P.U.Z. de genul acesta, ca să ne
apropiem cât mai mul t cu reţeaua de apă şi de canal, de
construcţ ia respec tivă, de ce e acolo, fabrică sau bl oc,
e să avem în zonă domeniul p ublic, că nu poţi să intri,
el se apucă, face blocu l şi după aia face străz ile. Şi
atunci îi dau av iz să-şi facă el prelungire d e reţea, că
e domeniu priva t până îl pr ed ăm la dom eniul public . Aici
trebuie să vedem cum îl put e m determin a să facă chesti a
asta, ca să avem do meniu pu bl ic, adică să put em intra cu
investiţi ile, pent ru că in vestiţiil e mai dureaz ă şi
datorită p rocedurilor, se c ontestă de o mie de ori,
durează c âteoda tă şi un an de zile.
Lucrări d in fon duri europen e , tot înc epând de anu l
acesta, car e sunt în lici taţ ie acum, şi anul ac esta le
vom începe şi la sf ârşitu l lui 2019 trebuie s ă le
terminăm. Şi avem , ca luc răr i de apă, eu am înşi rat o
serie întrea gă de străzi , în zona Titules cu, între Ca lea
Bucureşti şi Blaga, Serii , Castanilo r, străz ile car e
înseamnă, de fapt , rea bilita r e prin înlo cuire. Cond uctele
sunt foarte vechi, pest e 70 d e ani, şi t rebuie înlo cuite.
Înlocuire a se face ori reli n ing, adică p e ţeava a ctuală
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se bagă alta , dar în c azul acesta nu pr ea reuşe şti
totdeauna să aduci un d ebit m ai mare decât l-ai avut , sau
cel puţin la fel, şi î n cazur ile clas ice s e fac e săp ătură
din nou şi se ab andone ază cea laltă. Toamne i, Av ram I ancu,
Cuza
Vod ă,
as tea
t oate
s unt
pe
fondur i
eur opene,
finanţate de n oi pe progra mu l P.O.S. -Mediu şi to ate va
trebui să l e facem până la sfârşitul anului viitor .
Suntem în proce dură, acum, pâ nă în aug ust, c red că o să
avem câşti gătorul şi să sem n ăm contrac tul, să d ăm ordin
de începere. În acela şi ti m p, pe parte de canal izare,
avem zona de ca naliza re Tim iş Triaj, înt re Fundă tura
Hărmanulu i şi zona Timi ş Tri a j – Gr up Şc olar C.F.R. , zon ă
care n-a fos t can alizat ă sau a fost impro priu canali zată.
După
ac eea
reţele
noi
de
canalizare,
Bart olomeu
–
Stupini, vre au să vă spun că în partea de Bartolome u –
Stupini, f iind P.O .S.-ul de Mediu, car e s-a lun git până
acum datorită un or moti ve in dependente de no i, prin tre
care
ren unţare
la
contra ct ,
reziliere
de
con tract,
judecăţi, trimise în D.N. A., multe lucru ri, am aj uns cu
ele până acum, căc i P.O.S.- ul de Mediu trebuia ter minat,
n-am
reuş it,
şi
atunci
am
ajuns
cu
reţel ele
din
Bartolome u şi Stup ini s ă le f acem în cepând de anul acesta
şi până a nul vi itor… Între ti mp s-au m ărit, s-au d ublat,
s-au tri plat c artier ele şi n oi acum cu con sultan tul pe
care-l av em pe P.O.I. M. vre m să
prin dem ab solut tot ce
trebuie prins , nu mai că lu c rările la s trăzil e no i vor
începe după ce av em asig urat ă finanţa rea...
Totoda tă,
tot
pe
P.O. I.M.
av em
gân dite
inter conect ări
înt re
localităţ i vec ine, m ă gând es c să ne întind em cu reţele
spre Cri stian, Ghim bav, H ărman, Sânpe tru, unde s unt z one
libere, dar în timp se va co nstrui pe ele. Va trebui să
avem şi acol o măc ar co lectoa r e pe s ub do menii publi ce di n
care să ne putem ra corda c u diferite P.U .Z.-uri care
urmează să se dezvolte în v i itor în zon a respec tivă. Ş i
atunci pu tem am inti c ă pe P.O.I.M. vom fa ce în z ona
Stupini rest ul străzi lor care n-au fost prinse pe P.O .S.
şi acum c olegul meu v i le va arăta pe toate” .
Dl. Dorin Fătu– Direc tor Gene ral – Com pania Apa:
“…Eu zic că sun t foarte mu l te de discuta t, foart e
multe st răzi,f oarte multe p uncte ca lde, f ierbin ţi, şi
aparatul n ostru, a l compa niei , că avem un ap arat în treg
pe fondur i euro pene, avem o d irecţie care se ocupă numai
de bani euro peni, şi c u ai du mneavoast ră, de la Prim ărie,
să punem la punct colab orarea cât ma i bin e şi să î ncercă m
să scoatem ce e mai bun din programul acesta , care s e
naşte acu m”.
Domnul Pr imar G eorge Scripcar u:
„Am rugămint ea ca să aveţi în vedere că există
prevedere a legală care ne pu ne în situaţia a sta, că nu
poţi să dezvol ţi reţea de ap ă fără reţea de can alizar e
concomite nt ş i rug ăminte a mea este să ţi nem c ont d e ace st
lucru. Sigu r că acolo und e su nt situaţii aş a cum am spus
mai înaint e, avem punctul 33, care vine tocmai în acest
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sens, să re gleze a numite s ituaţii ca re se re feră la
infrastru ctură şi le-am discu tat şi înain te de şedi nţa d e
consiliu local şi am sta t tocmai să de taliem aces t
program mai b ine… R ugămin tea mea la Direcţ ia Inf ormati că
din Primărie est e să-l t rans mitem la t oţi con silier ii…
In plus f aţă de mater ialul sc ris care v-a fo st pre zentat
în mapele de şe dinţă, să f ie prezen tat şi planul de
investiţi i din fondur i propri i şi pe fonduri accesate al
Companiei Ap a, plan care să fie însuşit, de către
Consiliul M unicip al ca şi f or deliberativ, dar şi în
calitate de copro prieta r al Compan iei Apa, şi c are să
stea la baz a de ciziil or şi aprobăril or d in c omisia de
urbanism, şi arh itectu ră şi circulaţie, ca a tunci c ând
vorbim de o avizare , o aprob are de proiect, să se facă
referire la acest pla n de i nvestiţii car e să răs pundă
acelor nece sităţi şi acelor prevederi l egale, v is-a-v is
de infrastruc tura de ap ă şi c analizare . Pe ntru că da că nu
facem lucrul ace sta, nu p utem să mai aprobăm alte
dezvoltăr i în urmă toarea per i oadă… o ri în trebar ea e ste c e
facem întâi, inf rastru ctura şi după aceea aglome rarea,
sau aglomera rea şi apoi i nfrastruc tura. Toa te astea
trebuie să fie corelate şi C ompania Ap a trebu ie să aib ă
în vedere, P .U.Z.- urile c are au fost apro bate în u ltima
perioadă, s ă-şi concentre ze investiţi ile prop rii pe apă
şi canalizar e acolo unde s-a dat un aviz favorabil şi
pentru altel e care urmea ză să fie analizate, de as emenea
trecute ş i prin proce dura d e avizare şi emit erea d e aviz
de
la
Com pania
Apa,
să
fie
urmat e
de
pl anul
de
investiţi i, fie din f onduri proprii, fie d in fondu ri
accesate, sau p e cred ite ba nc are pe care Com pania Apa le
accesează …”
Dl. Dorin Fătu – Dire ctor Gen eral – Co mpania Apa:
„Aş
vrea
să
discutăm ,
că
s-a
ridicat
problem a
Spurcatei , cu cei
c are de versează. Pe zon a resp ectivă
noi am făcut cu ani în urmă n işte investiţ ii, î n ca re am
preluat de la clienţ ii care sunt casele din Schei, de
fapt, ş i car e au fost leg ate de când lume a în aces t cu rs
de apă, şi au ră mas, cre d că am şi numărul l or, nu mai
ştiu câte sunt, o sută de case, cred, pe care nu le-a m
putut prelua, pent ru că ele n u au c ădere spre canal izare,
strada e mai sus decât curte a , omul are c um se făce a acu m
cincizeci de ani baia, asta î nseamnă inves tiţii în c urtea
lui. Noi am vrea să fa cem b ranşament ul grati s, să zic,
să-i fac până la po artă bra nş amentul, dar el nu se poate
lega, decât d acă p ompeaz ă apa aia uz ată. Dacă e şi bătrâ n
şi are curtea fă cută frum os, n-ai cum, adic ă se poate şi
forţa, cu Garda de mediu, să zicem că mergem pe ei, nu
ştiu cum, n oi nici n u-i fac t urăm, nici nu sunt c lienţi i
noştri, nu p ot s ă-i i au tar if pe canal când el n-are
canalizar e, dar noi î i avem i nventaria ţi şi îi şti m care
unde se poate şi unde nu se p oate. În gene ral m ajorit atea
nu se pot lega fără o pompa r e proprie . Iar vis-a- vis de
infringem entul României, vi s- a-vis de apă şi canali zare,
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că şi la apă stăm fo arte prost pe ţară , la can alizar e
dezastruo s, pe ntru că e mediu rural şi me diu rural nu di n
Ardeal, medi ul rural din ţa ră , unde sunt proble me foarte
grave, vre au să vă spu n că pe Compani a de Apă, nu p e
Braşov, u nde e foarte bine, ci în gen eral, unde a vem şi
Rupea şi Hoghi z, n-o să avem acest risc, vă g arante z. Vă
mulţumesc !”
Consilier - dl. Maced onschi C ristian:
„Domnul dir ector, c redeţi că la pârâul Graf t am
putea să punem o staţi e de epurare, undev a, în z ona
acoperită ? Ar p utea e xista po sibilitat ea teh nică?”
Dl. Dorin Fătu – Dire ctor Gen eral – Co mpania Apa:
„Nu, domnul e consil ier, că a colo este un râ u care
joacă rolul canal izării , şi în r âul ăla s -au inject at
fiecare prin pere tele cursu l ui de apă şi trebuie să- l
preiei pe fie care de ac olo să -i print ezi a ia şi să-l duci
în altă p arte, pe la fiecare din… în a ltă pa rte”.
Viceprima r – dl . Bara bas Lasz lo:
„Problema pârâ ului Graft înt r-adevăr am d iscuta t-o
foarte mult cu Comp ania Apa, e greu de găsit o soluţie
tehnică. Cu un ii din coleg ii din Pri mărie am ana lizat,
există o rocă cu put eri m iraculoas e, absor bante, am
analizat şi var ianta de a implanta în cur sul de apă
această rocă, pe ntru a a bsoa rbe multe din com ponent ele
care devin der anjant e. Cu domnul Sava, cu toţ i cei de la
Compania Apa, am avut ne numă rate discuţii vi s-a-vi s de
gospodări ile care încă su nt racordate în mod il egal, şi
bănuiesc că o să gă sim o so luţie tehni că. Compa nia Apa
are oblig aţia d e a pr elua t o ate aceste evac uări ş i de a
le
dirija
într -o
can aliza re
sau
într-o
reţea
de
canalizar e care intr ă în st aţia de epurar e a apelor,
conform
au toriza ţiei
de
g ospodărir e
a
apel or
care
funcţione ază. Încă n-am g ăsit soluţia , dar n-am renun ţat
să o găsi m”.
Primar - dl. Ge orge S cripcaru :
„... Zona După Zidur i este o zonă foarte infecta tă
din
pun ctul
acest a
de
ved ere
şi
lucr urile
trebu ie
gestionat e în m od log ic, fi r esc şi co nstruc tiv. D egeaba
mai discut ăm de sis temati zare şi de reduce re a polu ării
şi lucruri de genul acesta , unde în alt e ţări so luţiil e
care au fos t edifi cate şi lucrurile sunt fi reşti ş i
logice, n umai c ă noi vrem s ă spunem c ă plăm ânul a cela e
verde, dar nu -i ve rde, că av e m o gră madă de si tuaţii şi o
situaţie sim ilară, dac ă vr em să facem o comparaţi e
neplăcută pentru un oraş est e că e simil ar şi în zona
Moieciu. În zon a Moieciu , în marea zonă agro turistică de
la Moieciu, în per ioada de we ek-end, mai pre cis dumin ică
seara… t receţi un p ic se ara, după lăs area întune riculu i,
şi vedeţi dacă puteţi să t raversaţi o zon ă şi to ate
pensiunil e din zona agrotu r istică, unde t eoreti c este
foarte în reg ulă, nu es te în regulă c ă toţ i dev erseaz ă în
cursul de ap ă. Şi o z onă agro turistică făr ă can alizar e nu
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ştiu dacă po ate s ă fie o zonă agrotu ristic ă în adevă ratul
sens al c uvântu lui.
…Eu v-aş pro pune să facem c umva ca acest plan de
investiţi i să fi e trans mis c ătre toţi consil ierii p rin
grija Di recţie i Inf ormati că din Primă rie, iar ac est p lan
de investiţii să stea la ba za viit oarelo r ap robări în
Comisiile de Urbani sm şi care până l a urm ă vor ajun ge to t
în faţa Comisi ei de Urban ism din Consiliul L ocal şi în
plenul Consil iului Local ,când vor v eni la ap robat P.U.Z .uri sau P.U.D. -uri sau al te documente de urb anism în
următoare a perioadă.Co mpania Apa până la u rmă nu es te o
companie de car itate, nu es te de binefacere,ei vând,
cumpără, au a ctivităţi prof i tabile. Mun icipiu l Braşov a
pus la dispo ziţie î n mod gr atuit toat ă infras tructu ra
existentă as tăzi Comp aniei Apa, suntem copro prieta ri
acolo, şi mai mult de atât şi plătim şi c otizaţ ii pe care
trebuie să l e ret urnăm de la bugetul local Comp aniei Apa,
pentru c ă aşa spun şi pr evederile legal e ast ăzi în
vigoare… Să n u adu c ami nte d e perioad a de acum câţiv a ani
de zile, când datori tă un or ploi şi datorită unor
săpături ca re au fost făc ute de către unii,
ovoidul din
Piaţa Unir ii s-a co lmatat , s-a umplut a colo, d atorit ă
scurgeril or din ve rsantu l re spectiv, a sta a fos t acum
vreo opt sau nou ă ani de z ile. Ac esta a fo st mo tivul
pentru car e ne-am trezit c u mâlul pe st răzi atu nci, di n
cauza ast a, şi trebui e să e vi tăm lucruri de genul acesta
şi să nu mai dă m aviz e aşa de simplu î n zone
sens ibile,
aşa cum spun ea do mnul consil i er Mara mai înainte, î n zon e
cu areal geogra fic de tipul a cesta”.
Dl. Dorin Fătu – Dire ctor Gen eral – Co mpania Apa:
„Eu
vă
mulţu mesc
că
a ţi
avut
răbdar ea
să
mă
ascultaţi şi vă asigu r de t oa tă colaborarea mea, a tât în
forma ofici ală cu Pri măria, cât şi cu dumnea voastr ă,
fiecare, când ave ţi v reo p r oblemă cu C ompani a Ap a. Vă
mulţumesc !”

*
ORDINEA D E ZI
PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre priv ind aprobarea contul ui de
execuţie al bug etului Munici piului Br aşov l a 31.0 3.2018 .
Proiectul de hotărâr e a fost avizat de
Comisi a 1,
2, 3, 4, 5, 6 şi 7 iar în urm a votului a fost aprobat cu
unanimita te.
PUNCTUL 3
Proiect de h otărâre privi nd aprobarea c riteriilor de
acordare a pr emiilo r pent ru s portivii de p erform anţă d in
Municipiu l Braş ov.
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Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,4
şi 5, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.

PUNCTUL 4
Proiect de hotărâ re priv ind aprobarea Raport ului
final de eva luarea a guvern anţei corp orativ e la Regi a
Publică L ocală a Pădu rilor K ronstadt R.A. B raşov pentru
anul 2017 .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 5
Proiect de ho tărâre priv ind stabili rea c riteri ilor
de
integ ritate
pent ru
membrii
consil iului
de
administr aţie ş i dire ctorilor S.C. RIA L S.R. L.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
si 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 6
Proiect de ho tărâre priv ind stabili rea c riteri ilor
de
integ ritate
pent ru
membrii
consil iului
de
administr aţie ş i dire ctorilor S.C. RAT BV S.A .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 7
Proiect de ho tărâre priv ind stabili rea c riteri ilor
de
integ ritate
pent ru
membrii
consil iului
de
administr aţie şi dir ectori lo r Regiei Publi ce Locale a
Pădurilor Krons tadt R .A.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 8
Proiect d e hotă râre p rivind aprobare a Situ aţiilo r
financiar e anual e închei ate la 31.12.20 17 ale Re giei
Publice Local e a Păduri lor K r onstadt R.A. şi a real izării
indicator ilor d e perf ormanţă ai regiei pe an ul 201 7.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 9
Proiect
de
hotărâ re
p rivi nd
apro barea
Actu lui
constitut iv al S.C. R IAL S.R. L., actua lizat.
Proiectul de hotărâr e a fost avizat de
Comisi a 1,
5,
şi
6,
iar
în
urma
vo tului
a
fost
aproba t
cu
unanimita te.
PUNCTUL 1 0
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Proiect de h otărâr e pri vind m odificare a An exei nr. 2
la Hotărârea Con siliul ui Loc al nr. 203 din 31. 05.201 3,
privind a probarea Org anigra me i şi a St atului de fu ncţii
ale Opere i Braş ov, re publicat ă.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 4
şi 5, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 1 1
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea co nstitu irii
Comisiei
de
analiz ă
a
s olicitărilor
de
lo cuinţe
sociale.C omisii le 1 ş i 4 au a vizat.
Comisia 5 a a vizat cu ur măto rul amen dament : Mem brii
comisiei vor fi preşedinţ ii comisii lor 1 , 4, 5 sau
înlocuito rii de drept a i ace stora.Pentru că trebui e să
fie fixat şi un preşed inte al aceste i com isii, propu nerea
este ca preşed intele c omisie i 4 (dl. Toro Tamaş ) să ia
această f uncţie .
Proiectul d e hotărâ re a fost aprobat cu 25 vot uri
pentru şi două abţine ri (Do m nul Maced onschi Crist ian şi
domnul Un gar Ar nold)
PUNCTUL 1 2
Proiect
de
ho tărâre
pe ntru
modifi carea
şi
completar ea H.C .L. nr . 15/2 6 .01.2018 privin d stab ilirea
salariilo r de bază pentru personalu l contr actual d in
cadrul
famili ei
o cupaţi on ale
“Ad minist raţie”
din
Serviciul Public Local Sa lv amont, ser viciu pu blic în
subordine a Con siliul ui Lo cal Braşov, începând cu data de
01.01.201 8.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 3
şi 5, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 1 3
Proiect
de
hotă râre
privi nd
stabilire a
limitei
maxime
la
con sumul
lun a r
de
carburanţi
pentru
autoturis mele d in dot area Gră dinii Zoo logice Braşo v.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 1 4
Proiect de ho tărâre priv ind stabili rea p rocent ului
datorat buge tului loc al din s umele obţinute, ca urmar e a
încheieri i co ntract ului de î n chiriere nr. 11/2018, pentru
imobilul, în supra faţă de 7 8 ,80 m.p., si tuat în B raşov,
str. Brazi lor nr. 1 , având d estinaţia de desfă şurare de
activităţ i de vânzar e a produselor za haroas e de tip
cofetărie - pat iserie şi a bă uturilor non al coolic e.
Domnul co nsilie r Mac edonschi Cristian :
„Am citit acest punct şi mat erialele punctu lui, n u
am văzut nicăier i contract ul şi despre ce sumă se
vorbeşte, aş do ri ca direct or ul Grădinii Zoo logice să ne
transmită la to ţi con silier ii contract ul şi modul cum
a
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fost atribui t spaţiul,
mulţumesc frumo s!”

cu m

s-a

făcut

licitaţi a.

Vă

Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.

PUNCTUL 1 5
Proiect de hotărâre priv ind acordarea titlul ui de
Cetăţean de On oare a l Muni c ipiului Braşov , arti stului
plastic - doamn a Aure lia Stoi e Mărgine an.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 7 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 1 6
Proiect de hotărâre priv ind acordarea titlul ui de
Cetăţean de Ono are al Mun icipiului Br aşov, dom nului
General de Brig adă în retra ge re Ion Pe trescu .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 7 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 1 7
Proiect
de
ho tărâre
privind
partic iparea
Municipiu lui Braşo v în cal itate de coorganizato r al
eveniment ului F estiva lul „Cer bul de Au r”, ed iţia 2 018.
Proiectul de hotărâr e a fost avizat de
Comisi a 1,
4, 5 ş i 7 iar în ur ma v otului a fos t apr obat cu
unanimita te.
PUNCTUL 1 8
Proiect
de
ho tărâre
privind
desfăş urarea
Festivalu lui I nterna ţional al Muzicii de C ameră Ediţi a a
XLI - 201 8, în perioa da 10 - 15 iulie 2018.
Proiectul de hot ărâre a f ost avizat de
Co misia 1,
4
şi
5,
iar
în
u rma
v o tului
a
fost
aprob at
cu
unanimita te.
PUNCTUL 1 9
Proiect de hotărâ re p rivind organizar ea C ongres ului
Internaţi onal al foştil or deţ inuţi p olitic i INTER-AS SO în
perioada 24 - 27 iu nie 2018 l a Braşov şi desf ăşurăr ii de
acţiuni c u cara cter m emorial.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 4
şi 5, iar în ur ma vot ului a fost apro bat cu unani mitate
(domnul c onsili er Ung ar Arnol d nu part icipă la vot ).
PUNCTUL 2 0
Proiect de ho tărâre priv ind aprobar ea pa rticip ării
Municipiu lui Braş ov la acţiunile cultu rale org anizat e
pentru pr omovar ea Bra şovului la Nurenb erg - German ia.

17

Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,4
şi 5, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 2 1
Proiect de hotărâre priv ind atribuire a numel ui de
Parcul Ri shon L eZion parcul ui situat î n Cart ierul Valea
Cetăţii, deli mitat de B-dul Muncii - Str. Someş ului Str. Criş ului - Str. Vârful c u Dor.
Domnul co nsilie r Pătr aşcu Luc ian:
„Deci rug ăminte a mea este s ă se păstr eze de numire a
Parcul Ris hon LeZ ion, pen tru că, după cu m bine şt iţi cu
toţii, c are a m fost în Isra el atunc i, am stab ilit de
comun acor d cu vice primar ul respectiv să dăm ac est nume
unei străz i, în cazul nost ru acum, unui parc. N- aş vrea
să
complicăm
l ucruri le
şi
să
se
n umeasc ă
Parc ul
Trandafir ilor
Ri shon
Le Zio n,
pentru
că
compl icăm
lucrurile şi nu ne ţine m de p romisiune a pe care am f ăcuto în delegaţi a respec tivă. Iar ei nu cred că v or da
numele un ei str ăzi sa u unui parc din Rishon LeZio n cu o
denumire de-a lor plus Braşov . Eu zi c să conve nim l a cee a
ce am st abilit la mo mentul respectiv, parc ul să rămână
Rishon L eZion, sing urul l uc ru pe c are l- am sp us în
interpela rea respectiv ă a f ost ca meri tul să f ie al
consilier ilor care au f ost î n delega ţia r espect ivă, şi nu
a unui si ngur c onsili er local . Mulţume sc!”
Domnul co nsilie r Ung ar Arnol d:
„Eu am rugat s ă se supun ă la vot amenda mentul
prezentat de coleg ul no stru, ca aces t par c să se n umeasc ă
Parcul Tr andafi rilor – Rishon LeZion”.
Primar - dl. Ge orge S cripcaru :
“...Deci
Parc ul
T randafiri lor
est e
cuprins
în
documente care atest ă dome n iul publ ic al Munici piului
Braşov. Comp letare a aceasta este firească şi eu am
sesizat-o din mate rialul care v-a f ost t ransmis la aviza t
în cadrul c omisii lor de sp e cialitate şi dacă nu facem
lucrul a cesta, pute m să ajung em într-o sit uaţie simila ră
cu schimbar ea unei st răzi, care produc e nişte ef ecte
destul de delic ate…”
Consilier - dl. Rusu Sebast ia n:
„Da, mulţu mesc pen tru susţi nere şi mă gâ ndesc că
dacă chia r vrem să ave m o denumire stric t cu Ri shon
LeZion putem să găs im eventu al o stradă nouă, ca să nu
complicăm lucr urile, deci undeva unde se c onstru ieşte, o
stradă no uă car e va f i făcută să se nu mească aşa”.
Preşedint ele şedi nţei dom nul Oprică Florentin- Adrian
supune la vo t ame ndamen tul f ă cut de domnu l consilier Rusu
Sebastian si se votea za cu un animitate .
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Proiectul de hotă râre a fo st avizat de C omisia 4, 5
şi 7 iar în urma votu lui a fost aprob at cu unanim itate,
cu amenda ment.
PUNCTUL 2 2
Proiect de hotă râre priv ind a probarea memorandu mului
de cooperar e privin d dezvol tarea integ rată a axe i de
creştere Braşov - Buc ureşti - Constanţ a.
Domnul co nsilie r Mac edonschi Cristian :
„Am şi aici o int erpela re, apropo de v izita din
Israel, a fost solici tată l a mine de c ătre d irecto rul de
turism al Compan iei Munici pa le Turistice Buc ureşti , şi
atunci fiind chiar pe axa Buc ureşti – Con stanţa – B raşov,
cred că nu este o chestie pr ivată. Mulţumesc! Dar ce e
important p entru noi în această colab orare? Cr ed că
infrastru ctura, şi ar trebu i să n e im punem punct ul d e
vedere ca pe ax a Cons tanţa – Bucureşti – Bra şov, s ingura
porţiune fără auto stradă este ultima cătr e noi, şi să f ie
prioritar ă pent ru dez voltar ea prin această c olabor are şi
s-o supun eţi ca amend ament, d e ce să n -o vot ăm?”
Primar G eorge Scripc aru:
„ … Memorandumu l,
pentru că am convenit cu cei lalţi
doi,Prima rul
Gene ral
al
C apitalei
şi
cu
Pr imarul
Municipiu lui Constanţ a form a aceasta, să răm ână aş a cum
v-a fost pr opus, şi după a c eea, după c e vom re veni în
foarte scur t timp cu ap robar ea celorlal te docum entaţi i,
să propunem l ucruri p unctua le, concret e, care să f ie
avute
în
vede re
şi
care
să
facă
parte
din
etapa
următoare .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comis ia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 2 3
Proiect
de
hotă râre
privi nd
transmite rea,
fără
plată,
a
au toturi smelor
Dacia
Ber lină
cu
n umăr
de
înmatricu lare BV 08 PMB şi D acia Logan Laurea t cu numă r
de înmat ricula re BV 91 PMB de la Pri măria Munici piului
Braşov la Servi ciul P ublic L ocal Salv amont, Agrem ent şi
Parching.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 3
şi 5, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 2 4
Proiect
de
hotărâ re
p rivi nd
apro barea
Actu lui
adiţional nr. 5 la C ontrac t ul de deleg are a ges tiunii
serviciul ui de transport pu b lic local, pr in conce siune,
în Municipiu l Braşov nr. 190/10232 1 din 29.12. 2016,
încheiat î ntre Municipiu l B raşov şi Soc ietate a RATBV
S.A., apr obat p rin H. C.L. nr. 603 din 22.12. 2016.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
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PUNCTUL 2 5
Proiect d e hotă râre p rivind aprobare a înfi inţări i
traseului turis tic loc al de transport rutie r publi c de
persoane în Mun icipiu l Braşov .
Domnul Co nsilie r Mace donschi Cristian:
„Am
o
întreb are
pent ru
domnul
dire ctor,
şi
executivu lui, va ţ ine loc act ualului trans port privat cel
turistic sau vo r fi a mândouă?
Şi doi, N-am văzut în ma t erial dacă trad ucerea
ghidată în a utobuz ul ac esta t uristic al R .A.T.- ului va fi
în mai m ulte l imbi s trăine, nu numai în eng leză?”
Doamna Ce cilia Doiciu :
„Prezenta rea va fi în român ă , engleză , fran ceză ş i
germană, urmâ nd ca după ce vo m achiz iţiona sist emul audio
pe care să-l pune m la dispozi ţie tur iştilo r, să ne gândim
şi la celelalte limb i. Ne gândim la spaniol ă, că sunt
mulţi sp anioli , şi la ja po neză, că sunt grupu ri de
japonezi” .
Domnul co nsilie r Mace donschi Cristian:
„Şi
va
înlocui
trans portul
privat
sau
merg
în
paralel?”
Domnul Pr imar George Scripca ru:
„... Că nu e priv at, a cesta e un tra seu c are are cu
totul ş i cu totul un alt parc urs, nu are legă tură una cu
alta, uitaţi- vă pe tras eul c a re este prop us, pe car e l-a m
discutat cu c onduce rea de l a transport uri... S ă aibă
legătură cu c eea c e ne propu n em să f acem, eu c red c ă est e
o treab ă bun ă, şi o să vedem, după primel e lu ni de zil e,
poate trebu ie să îmbună tăţim sau să completăm sau să
facem m ai mu lt sau ma i bu n de cât am făcut în momen tul de
faţă şi cu ocazia a sta po ate că răspund em şi unei
interpelă ri care m i-a fos t făcută şed inţa trecută sa u
acum două şedinţ e de cătr e domnul consili er Lucian
Pătraşcu, în ca re ne-a spus s ă analizăm posi bilitatea să
achiziţio năm a utobuz ul de la Consiliul Jude ţean. Nu cr ed
că putem să ne încăr căm c u asemenea infrastru ctură,
pentru că ne creăm o p roblem ă în plu s din punct de veder e
financiar , că are costuri , şi plus de asta nu poate să
funcţione ze p e tra seul acesta pe ca re l- am pr opus, pentr u
că gabarit ul aces tui auto buz este parte a mare şi nu are
cum să fie u tiliza t. Am av ut discuţi e cu con ducere a
Consiliul ui Judeţean, şi le-a m propus ca s ă iniţie ze un
traseu tur istic sp ecific pen tru un aseme nea mij loc de
transport , ple când de la Liva da Poşte i să se ducă p ână î n
Poiană, din Po iană să aju ngă pe drumul din Poia nă spre
Râşnov, l a Ceta te sau în z ona respe ctivă şi să a ibă
traseul inv ers, în ret ur. Cred că ar avea succes ş i cred
că ar putea s ă răspu ndă uno r necesităţ i. Mai sp uneau e i
că ar fi bine să o ducă spre Bran de la Râ şnov. Pă i dacă
te duci l a Bran în ac tuala s i tuaţie de infra struct ură cu
DN 73 existe nt f aci v reo do uă zile şi jumăt ate ş i te
enervezi mai ta re şi creezi o problemă, şi atunci ar fi
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mai bine ca până la R âşnov şi înapoi, că e mult mai
sigur, şi mu lt mai si mplu, şi mult mai po sibil. Am
înţeles că vor s ă-l scoat ă la licitaţie, nu c red că-l va
putea cumpăra cine va, i ar so c ietatea de t ranspo rt cr ed că
are alte prio rităţi din ace st punct de vedere şi din
flota actuală pu tem un a utob uz care co respun de aces tor
necesităţ i să fie t ransfo rmat pentru perio ada ac easta pe
acest traseu pe ca re ne propu nem să-l înfiin ţăm încep ând
cu luna i unie”.
Consilier - dl. Lucia n Pătr aş cu:
„Propuner ea mea a fost s ă- l închiriaţ i, nu să-l
achiziţio naţi, asta a fost pr opunerea” .
Consilier - dl. Maced onschi C ristian:
„Oricum, analiz ând tra seul c are ar mer ge chia r pe
Aleea Tiberi u Bredice anu, şi ştiind că acolo su nt foarte
mulţi pietoni, cr ed că ar f i de analiz at dacă nu s-ar
preta un autobu z turisti c ele ctric mai îngus t. Există în
oraşele isto rice, exi stă solu ţii de genul acest a, şi dăm
şi un sem nal ec ologic excelen t”.
Primar - dl. Ge orge S cripcaru :
„Cu condi ţia să scoatem tra f icul de p e Mure şenilo r
pe Bariţiu , să-l băgăm pe D u pă Ziduri, să facem Centur a
Ocolitore
a
C entrul ui
Isto ric
şi
să
avem
în
z ona
respectiv ă mi jlocul de transp ort car e să facă treab a ast a
oră de or ă”.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 2 6
Proiect d e hotă râre p rivind aprobare a înch irieri i
unui număr de 100 lo curi de parcare di n domen iul publ ic
al Municipi ului Bra şov, în suprafaţă t otală de 2 .336
m.p.,
afere nte
imobi lului
situat
la
adresa
Ca lea
Bucureşti n r. 318 (fo sta cl ădire Pante x), cătr e S.C.
ROPHARMA S.A.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 2 7
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “RK imobi l str. P oarta Sc hei nr . 14 ( Liceul
Teoretic Johann es Hon terus)”.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 2 8
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i
“Reab ilitar e
î nvelitoar e
Liceu l
Andrei
Mureşanu, Corp A”.
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Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 2 9
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Ext indere Şcoala Gimnazial ă nr. 1”.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 3 0
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Ext indere Şcoala Gimnazial ă nr. 2”.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 3 1
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Man sardar e Grădin iţa nr. 1 1”.
Proiectul de hotărâr e a fost avizat de
Comisi a 1,
5
şi
6,
iar
în
u rma
v o tului
a
fost
aprob at
cu
unanimita te.
PUNCTUL 3 2
Proiect de hotărâ re p rivind aprobarea ind icator ilor
tehnico-e conomi ci afere nţi realizări i obiect ivului de
investiţi i “Man sardar e Şcoala Gimnazia lă nr. 25”.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 3 3
Proiect de h otărâre privi nd Reglementă ri juridice şi
tehnice
privi nd
i nfrast ructura
str adală
cupr insă
în
documenta ţiile de urb anism.
Consilier - dl. Maced onschi C ristian:
„Eu am d oar o sesiz are. Nu s e poate să pr imim a tât
de târziu mater ialele . Treb ui e să le primim din ti mp, ca
să le putem anali za. D oamna S ecretar, vă rog frumos, data
viitoare, îl pu nem pe altă or dine de z i”.
Doamna Se cretar al Municipiu lui Braşo v Adri ana
Goran:
„A fost o situaţie speci ală, au fost discuţii până
în ultimu l mome nt, vi s-a-vis de acest subiec t”.
Domnul Pr imar G eorge Scripcar u:
„Da, la 33 am avut astăzi , eu cred că e important să
ştiţi acest lu cru, şi o de zbatere pub lică pe acea stă
temă, a nu ş tiu c âta, pentru că astăz i am concl uziona t cu
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toţi cei pre zenţi a ici, şi a vem şi proce sele-v erbale şi
toate înscris urile făcut e şi în aces t pro iect de ho tărâre
am preluat şi ni şte propu ner i care au venit din pa rtea
lor. Sunt două sau tr ei pro pu neri care au fo st pre luate,
de aceea a trebui t p roiect ul refăcu t, co mpleta t cu toate
aceste
re glemen tări
şi
propuner i
din
partea
dezvoltat orilor , ca re a fost după ac eea p rezent at î nainte
de şedi nţă, în comisia care a avut loc. Eu c red că ac est
lucru va gen era o altă aborda re în următo area perioa dă şi
poate vom reuşi să re glemen tă m anumite situa ţii din zona
Tractorul . Ace ste re guli c ar e sunt p ropuse astăz i a fi
aprobate de cătr e dumne avoas tră vor fi implem entate pe
toată ra za mun icipiu lui Br a şov, la toate dezvol tările
ulterioar e care u rmează să fie parcur se şi av ute în
vedere, şi r ăspund e uno r nec e sităţi, inclu siv a ceea ce a
spus dir ectoru l Comp aniei A pa. Pent ru că într-a devăr,
Compania Apa s-a blocat î n zona DN 13, la ieşi rea din
Braşov spre S tupini , datori tă unui cetăţean care a re
acolo 200 m şi un de ni ci nu p utea să- l fol oseasc ă, că era
în ampriz a drum ului, dar n- a fost de acord, şi s- a opus
foarte tar e, ca să s e facă o legătură cu o reţe a de
canalizar e. Şi a trebuit s ă facem o alt ă modali tate, s ă
ne ducem să ocolim, să găsi m alte soluţi i, pe ntru că
cetăţeanu l respe ctiv a sp us că dacă i se în tâmplă ceva,
iese în stradă şi a tr ebu it
să rezolvăm pro blema
aceasta. Şi, c oncluz ionând , acest proiect de ho tărâre
răspunde unor nece sităţi care au fo st în ainte ridic ate c a
şi proble me cu care s e conf r untă şi C ompani a Apa, ca şi
reţelist” .
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,2
şi 5 iar în urm a votu lui a fo st aproba t cu u nanimi tate.
PUNCTUL 3 4
Proiect de hot ărâre pri vind “P.U.D. - Constr uire
locuinţă în Bra şov, str. St ej arului nr. 12 A”, ini ţiator
Gavrilă M ircea, Casag randa Cr istina.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comis ia 2 si
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 3 5
Proiect de hotărâre priv ind acceptare a ofert ei de
donaţie au tentif icată su b nr . 251/2017 ş i trece rea în
domeniul publi c al M unicip i ului Bra şov, a teren urilor
donate de S.C. DANUBI ATEC S.R .L.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 3
şi 5, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 3 6
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Braşov a ter enului înscris î n C.F .
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nr.
1
Braşov,
nr.
t op.
(11162/1 /4,
11163,
11165)/1/ 1/1/1/ 1/1/2/ 24.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 3 7
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 10182 2 Braşov, nr. top. (11162/ 1/4, 1116 3,
11165)/(1 /1/1/1 /1/1/1 /1/1/1/1 /1/1/1/3/ 1/4).
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 3 8
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mun icipiului Braş o v, a următoar elor ter enuri:
terenul în scris î n C.F. n r . 136687 Br asov, n r. cad.
136687; terenu l însc ris în C .F. nr. 123620 Braso v, nr.
cad. 12362 0; teren ul însc ris în C.F. nr. 12 3642 Br aşov,
nr. cad. 12 3642; t erenul î nscris în C .F. nr. 123638
Braşov, n r. cad . 1236 38.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 3 9
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Munici piului Bra şo v a următoarelor ter enuri:
terenul în scris î n C.F. n r . 151786 Br asov, n r. cad.
151786, terenu l însc ris în C .F. nr. 151782 Braso v, nr.
cad. 15178 2, teren ul însc ris în C.F. nr. 15 1784 Br aşov,
nr. cad. 151784 .
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 0
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 152332 Braşo v, nr. c ad. 15233 2.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 1
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 152474 Braşo v, nr. c ad. 15247 4.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 2
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşov , a cotei de 96 7/7060 0 din
terenul în scris î n C.F. n r . 110860 Br aşov, n r. cad.
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110860,
n r.
top.
9510/ 2/4 /2/81/1
şi
a
cot ei
de
1959/1431 00 din terenu l însc ris în C.F. 11087 4 Braşo v,
nr. cad. 6659, nr. to p. 9510/ 2/4/2/81/ 3.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 3
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al M unicip iului Braş o v, a cotei de 41/143 1 di n
terenul înscr is în C.F. nr. 1 10874 B raşov, nr. cad. 6659,
nr. top. 9510/2 /4/2/8 1/3.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 4
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al M unicip iului Braş o v, a cotei de 37/143 1 di n
terenul înscr is în C.F. nr. 1 10874 B raşov, nr. cad. 6659,
nr. top. 9510/2 /4/2/8 1/3.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 5
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. 1524 49 Bra şov, n r. cad. 152449.
Proiectul de hotă râre a fo st avizat de
Comi sia 1 ,5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 6
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 152134 Braşo v, nr. c ad. 15213 4.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 7
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 152014 Braşo v, nr. c ad. 15201 4.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 8
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F.
nr.
1 15456
Braşov ,
nr.
cad.
1 738,
n r.
top.
10851/9/1 /1/1/1 2.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 4 9
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Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 1396 91 Braşov, nr . cad. 1036/2 8, nr. top.
11192/1/5 /1/28.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 5 0
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. 1519 99 Bra şov, n r. cad. 151999.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 5 1
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F. nr. 152049 Braşo v, nr. c ad. 15204 9.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 5 2
Proiect de hot ărâre pri vind trecerea în dome niul
public al Mu nicipi ului Br aşo v, a terenul ui însc ris în
C.F.
nr.
1356 58
Braşo v,
n r.
cad.
714/5 ,
nr.
top.
10511/2/9 /1/5.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 5 3
Proiect d e hotăr âre privind trecerea
în dome niul
public al Mun icipiului Braş o v, a următoar elor ter enuri:
terenul în scris î n C.F. n r . 122335 Br aşov, n r. cad.
122335; terenu l însc ris în C .F. nr. 136584 Braşo v, nr.
cad. 13658 4; teren ul însc ris în C.F. nr. 13 6685 Br aşov,
nr. cad. 136685 .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 5 4
Proiect de hotărâre priv ind trecerea d in dome niul
public în dom eniul pr ivat a l Municipiu lui Braş ov, în
vederea scoa terii din fun c ţiune şi valorificări i, a
mijloacel or f ixe, poz. 542, 5 52, 558 , pre văzute în H.C.L.
nr. 286/19 99, cap. F, care a parţin dom eniului public al
Municipiu lui Braş ov, afla te în administ rarea S. C. RATBV
S.A.
Proiectul de hot ărâre a f ost avizat de
Co misia 1,
5
şi
6,
iar
în
u rma
v o tului
a
fost
aprob at
cu
unanimita te.

de

PUNCTUL 5 5
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
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Braşov, str. Rep ublici i nr. 17, ap. 2, deţinut de
Niculescu Danie la, Bu rci Gheo rghe şi B urci S tela.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.
PUNCTUL 5 6
Proiect de hotărâ re p rivind neexercit area drept ului
de preemţi une pentru cump ăr area imobi lului si tuat în
Braşov, str. Poar ta Sche i nr . 35, ap. 1 B , deţin ut de
Grosu Răz van Al exandr u.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprob at cu unanim itate.

PUNCTUL 5 7
Proiect
de
ho tărâre
priv ind
înch iriere a
pri n
licitaţie publică a u nor te r enuri sit uate î n Muni cipiul
Braşov, s tr.13 Decemb rie nr. 96.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprobat cu 25 de voturi
pentru şi 2 a bţiner i (doamn a consilier U rse Gab riela şi
doamna co nsilie r Dono sa Adina ).
PUNCTUL 5 8
Proiect
de
ho tărâre
priv ind
înch iriere a
pri n
licitaţie publi că a uno r imo bile situ ate în M unicip iul
Braşov, p e Plat forma Rulmen tu l, între str. 1 3 Dece mbrie
şi str. H enri C oandă.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în ur ma vot ului a f ost aprobat cu 26 de voturi
pentru şi 1 abţ inere (doamna consilier Donos a Adin a).
PUNCTUL 5 9
Proiect d e hotă râre p rivind aprobare a prel ungiri i
contractu lui d e înc hirier e a spaţiului situ at în Braşo v,
str. Transilv aniei nr. 6, und e îşi desfăş oară activ itatea
Grădiniţa cu Pr ogram Normal n r. 14 A.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1, 5
şi 6, iar în urma vot ului a f ost aprobat cu unanimi tate.
(nu
partic ipă
la
v ot
dom nul
consil ier
Mac edonsc hi
Cristian şi dom nul co nsilier Ungar Arn old).
PUNCTUL 6 0
Proiect d e hotă râre p rivind dezlipir ea imo bilulu i
situat în Braşo v, str . Prunul ui f.n.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 1
Proiect d e hotă râre p rivind dezlipir ea
situat în Braşo v, str . Avram Iancu nr. 79.

imo bilulu i
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Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 2
Proiect d e hotă râre p rivind dezlipir ea imo bilulu i
situat în Braşo v, str . Aleea Construct orilor nr. 1 7.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 3
Proiect de h otărâr e pri vind v ânzarea direc tă a cotei
de teren afe rentă spaţi ilor c u altă desti naţie situa te în
Braşov, str. Padina nr. 4, b l oc D 7, spaţ iu comercia l nr.
1 şi 2, c ătre A TCOM B rasov S. C.M.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 4
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
vânzare a
direc tă
a
terenului a ferent constru cţie i din str. Topo raşulu i nr.
12, către Biser ica Cr eştină B aptistă S f. Tre ime.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 5
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
vânzare a
direc tă
a
terenului afer ent co nstruc ţi ei situa t în B raşov, str.
Gheorghe Bai ulescu nr . 30, că tre Lungan Andr ei Iulian si
Lungan An a Mari a.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 6
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
vânzare a
direc tă
a
terenului , aferent con strucţ iei, situat în Braşo v str.
Avram Ian cu nr. 47, c ătre Doj a Livia.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
6, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 7
Proiect
de
hotărâre
pr ivin d
vânzare a
direc tă
a
terenului a ferent e spaţii lor cu altă destin aţie sit uate
în Braşov, str . Vârful cu D o r nr. 9, bloc D 8, spaţi u
comercial nr. 1 , 2 şi 3, cătr e ATCOM B rasov S.C.M.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 8
Proiect de h otărâr e pri vind t recerea unui imobi l din
domeniul publ ic al Mun icipiu l ui Braş ov în domeniul publi c
al Statu lui şi în ad minist r area Min isteru lui Ap ărării
Naţionale .
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Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 6 9
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea Mu nicipiului B ra şov, a imobilul ui situat în
str. Macu lui f. n.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 0
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea Mu nicipiului B ra şov, a imobilul ui sit uat în
Braşov, s tr. Fu ndătur a Hărman ului nr. 12.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 1
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Bisericii Sfânt ul Nic olae.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 2
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Cireşului - tro nson 2 .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 3
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Parângulu i.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comis ia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 4
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Armoniei - tron son II .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 5
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Căpitan I lie Bi rt.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
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PUNCTUL 7 6
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Aninoasa.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 7
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Mirceşti.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.

PUNCTUL 7 8
de
ho tărâre
pr ivind
Munici piului
Braşov,
a

Proiect
înscr ierea
în
proprieta tea
im obilul ui
s tr.
Haţegului .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 7 9
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea Munici piului Bra şov, a imob ilului str. Avr am
Iancu.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 0
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea Munici piului Bra şov, a imob ilului str. Lun gă
- Tronson 2.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 1
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Vrancei.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 2
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Clăbucet.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 3
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Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Spătarul Luca A rbore.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 si
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 4
de
ho tărâre
pr ivind
Munici piului
Braşov,
a

Proiect
înscr ierea
în
proprieta tea
im obilul ui
s tr.
Retezat.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 5
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Coastei.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 6
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Costiţei.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 7
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea
Munici piului
Braşov,
a
im obilul ui
s tr.
Armoniei - tron son I.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 8
Proiect
de
ho tărâre
pr ivind
înscr ierea
în
proprieta tea Munic ipiulu i Braşov, a imobilului Cale a
Făgăraşul ui f.n .
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 8 9
Proiect de hotărâre priv ind darea în ad minist rare
către Dire cţia Fis cală Br aşo v, a imobilu lui sit uat în
Braşov, s tr. Pa nselel or nr. 2 3.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 9 0
Proiect de hotărâre priv ind darea în ad minist rare
către Servic iul Publi c Adm inistrare Pi eţe Braşo v, a
imobilulu i situ at în Braşov, str. Jupi ter f. n.
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Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
PUNCTUL 9 1
Proiect de hotărâre priv ind darea în ad minist rare
către Servic iul Publi c Loc al Salvamont , Agremen t şi
Parking,
a
im obilel or
de nu mite
Parcare,
Centr ul
de
Agrement ş i Centru l de Info rmare Turi stică situate î n
Poiana Br aşov.
Domnul co nsilie r Mace donschi Cristian:
„Şi aici am o scur tă inte rpelare: da că parca rea
Centrelor de Agrem ent a r put e a fi g estion ată d e Ser viciul
Public Loca l de Salvamo nt, la Centrul de Agr ement am
întrebări mar i, Ce ntrul de in formare turis tică trebui e să
fie subordo nat aceleiaşi in s tituţii sau a celuia şi birou
la care este subor donat şi c e l din B raşov, nu putem să l e
desfacem, Poiana e ste car tier al Braşovul ui, şi nu poţi
să zici un ce ntru de inform a re este ges tionat d e birou l
de salvamont şi c elălal t de b iroul d e tur ism, ele t rebuie
să colaboreze şi trebui e să a ibă ace eaşi coordo nare. Nu e
logic, îm i pare rău!”
Primar - dl. Ge orge S cripcaru :
„Nu însea mnă
că
nu
co labo rează,
e
vorba
de
o
chestiune de natur ă logis tică şi de entita te. Noi n e-am
propus să gr upăm to ate lucr u rile astea , ca şi fun cţiune
în Poia na Br aşov, sub o s ingu ră… e mai mult din punct de
vedere co ntabil icesc, admin is trativ, n u înse amnă că sunt
situaţii dife rite sau c ă uni i sau a lţii fac lucruri tota l
anapoda. E o chest iune mai mu lt administr ativă, şi av ând
în vedere că acol o sun t perso ane car e pra ctic fac n aveta,
adică nu poţ i să… să vin ă l a Primărie , şi apoi să s e
ducă… are o l ogică t oată po v estea asta şi se înc adreaz ă
în perspec tiva a ce ea ce urmează să se întâmp le în
Poiană, pen tru că asta e do a r o etapă, pentr u că o să
venim cu pro puneri vis-a- vis de această a ctivit ate în
următoare a per ioadă cu înc ă două pro puneri care vor fi
analizate şi propu se pent ru Consiliul Local. P oate o să
ajungem ca î n Poi ană s ă insti tuim po stul de administ rator
sau manage r al Poie nii Braş o v, dar aceas ta pres upune nu
doar o pers oană căreia îi d a i acolo…tr ebuie s ă-i dai î n
subordine şi în funcţiu ne multe lucru ri, şi de-as ta
reglement ăm ac um un prim pa s, un p rim l ucru, şi d upă
aceea avem şi alte lucr uri p e care v rem s ă vi le p ropune m
în următo area p erioad ă pent ru a gestio na act ivităţ i sau
situaţii d in Poian a Braşo v. Aşa că lăsaţ i lucru rile aşa
cum le-am pro pus, că ar e log i că, şi să nu ne compli căm î n
mod inuti l”.
Preşedint ele şedinţ ei - dl. Oprică Floren tin-Ad rian
propune p roiect ul de hotărâre în formă iniţi ală.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comisia 1 şi
5, iar în ur ma vo tului a fo st aprobat cu 26 vo turi pentru
şi 1 vot împotr ivă (d omnul Ma cedonschi Crist ian)
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PUNCTUL 9 2
Proiect de ho tărâre priv ind revocarea drep tului de
administr are a unor i mobile s ituate pe raza UAT Co dlea.
Proiectul de hotăr âre a fos t avizat de
Comis ia 1 şi
5, iar în urma votulu i a fost aprobat cu una nimita te.
Preşedint ele şedin ţei domnu l Oprică Flore ntin Adri an
declară închei ate l ucrările şedinţe i.
Drept p entru care s-a înch eiat prezentu l pro ces
verbal, s pre ce le leg ale.

PREŞED INTE D E ŞEDI NŢĂ,
OPRICĂ FL ORENTI N - AD RIAN

SECRET AR,
GORA N ADRI ANA
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